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٢٠١٦/٢٠١٧  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لغة عربیةمعلم 
  مصر العربیةبجمھوریة 

  وتسھیل اللغة العربیة للطالبفى تطور  بسیطة اھمةسم
 

  املهارات األساسيةتنمية دليل 

 اللغة العربية مادة  فى
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  :إلى إھداء
 ھاقزروعمرھا  فيأطال هللا  ،الحبیبة  أميإلى 

ادخلھ هللا فسیح  أبى الحبیبو، تھ رحمتھ وجن
  جناتھ
كبیرا  حیاتيمراحل  فيكل من تعلمت منھم وإلى 

  میعاكان أو صغیرا شكرا لھم ج
اللغة العربیة ومن یفعل الخیر وال  محبيكل وإلى 

  ینتظر الجزاء والثواب إال من هللا
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:  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 الموز  –الكلب  –العین  –الخوخ   -الحرب  -البیت  

 

 .ھى الالم التي تكتب و تنطق 

مریة نعرفھا  والالم الق
من الكلمات التي تأتى 
 بعدھا الحروف اآلتیة

  ھى الالم التى تكتب و ال تنطق

 والالم الشمسیة
نعرفھا  من الكلمات 

التي تأتى بعدھا 
 الحروف اآلتیة

  الساعة   -الزھر  –الرأس  –الذباب  –الدار   –الثوم    -التین    

     

ر  –ذ  –د  –ث  –ت 
ص  –ش  –س  –ز  –
ل    -ظ  –ط  –ض  –
 .      ن  –

١ 
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  أمام الكلمة على اإلجابة الصحیحة) (ضع إشارة 

  في الكلمة) ال ( 

قمریة

  

شمسیة

  
  ي الكلمةف) ال (     

قمریة

  

  شمسیة

  

ُْسَرةِ        اْلبَْحَرْینِ           اْأل

َْیتِ  ََكةِ           اْلب       اْلَمْمل

َْودَةِ           اْلَكثِیَرةِ        اْلع

      الَواِلدُ           التفوق

َام ْحَمنِ           الع       الرَّ

 ُ َّالَِمیذ حیمِ           الت       الرَّ

 ُ ِّم َل      السَّالمُ          الُمع

َةِ  ََربِ           اْلعُْطل       یَّةِ اْلع

      السُّعُوِدیَّةِ           َمدَْرَسةِ َ◌الْ 

َِوي         الفتَى      السَّن

      اْلُمْؤِمنِینَ           الشجاع

ابِ  َّ       اْلُمْسِلِمینَ           اْلَخط

َْیرِ  ب ُ          الزُّ       الشََّجَرة

ََماءِ  ُل َْمحُ           اْلع       الق

 :یة اقرأ الكلمات التالیة وضع خطًا تحت الكلمات المبدوءة بأل الشمس
  

مُ  َال ِمُ   -    َشوَّال  -    السَّ ّل عَ اَش   -    اْلمُ ْهرَ   -  اْلِقمَ   الشَّ
 :اقرأ الكلمات التالیة وضع خطًا تحت الكلمات المبدوءة بأل القمریة 

  
ِیلِ  ْكرَ   -    الّل ةَ   -  َصالِحُ  ُ   -    الشُّ ورَ ةُ   -  الصُّ امَ   اْلِقیَ

  

 لى  المهارةعمل للتدرب ع ةورق
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 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  صنف الكلمات فى الجدول التالي

        األسرة    النجار    الربیع  ریفالخ  الصیف    السماء  األبواب
َة     المدرسة          الظل    الفصل ََّظاف ِّم     الن َل ْدق    الُمع   اْلَجَملُ     الّصِ

  الشمس           الناقلة     الوالد      الثمر    السالمة         الجائزة        اْلَوَطن

  الالم الشمسیة  الالم القمریة

        
        
        

        

        
        

        

        
  

  على الكلمات التالیة وغیر ما یلزم) الم ال ( أدخل 

ُسول   تُفَّاح   رَ

ة ـص   َسیَّارَ   لِ

  ُصْنُدوق   َشـاِرع

ل بْ َجَسة   َط   َنرْ
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  كتاب                              باب                                  دجاجة       

  

  

  

  

َ ( مدودالحرف الم َ ( الحرف الممدود                )جـ َ ( الحرف الممدود                 )بـ   )تـ

    )ا ( مد                                   )ا ( مد                                  )ا ( مد       
  

  

  

  

  

  

  

ُول                                  عصفُور                    كتكُوت                                  ف

  

  

  

  

ُ ( الممدود الحرف     ُ (  الممدود الحرف               ) فـ ُ ( الممدود الحرف                ) فـ    )كـ

  ) و(  مد                              ) و(  مد                              ) و(  مد          

  

  الحرف الذي یسبق المد باأللف یكون مفتوًحا أى توضع علیھ فتحة و یسمى بالحرف الممدود

  الحرف الذي یسبق المد باأللف یكون مفتوًحا أى توضع علیھ فتحة و یسمى بالحرف الممدود

٢ 
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              عصافِیر                             ِصینیة                                  فِیل          
          

  

  

                            

  

  

        )ف( الممدود الحرف                  )ص(الممدود الحرف               )ف(الممدود الحرف    

      ) ى(  مد                                  ) ى(  مد                            ) ى(  مد        

 
    
  

  

  

  

  

  

  

  

  سبق المد بالیاء یكون مكسوًرا أى توضع تحتھ كسرة و یسمى الحرف الممدودالحرف الذى ی



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٨ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

   الكلمة نطق بعد المد حرف اكتب

ِدیـمة       ( .............................. )        یَُصوم َ   ( .............................. )        ق

َْستَِطیع ِس    ............................ )( ..        ن   ( .............................. )        َمالَب

  ( .............................. )        َسِعید            ( .............................. )        َمْسُروَرة

َْعَواد            ( .............................. )           سُیُول   ( .............................. )        أ

َْسَرار   ( .............................. )        َصَواِعق    ( .............................. )        أ

  المد حرفو الممدود الحرفو المد نوعحدد 

  الكلمة  حرف المد  الحرف الممدود  نوع المد

 طائر   

  یَُصوم   

  والد   

  َسِمیر   

  دوالب   

  نُور   

  َسِریر   

  ُحور   

  أقالم   

  سُور   

  َطِریق   

َْستَِطیع      ن

      -        -      

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٩ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

      

   :التالیة الكلمات من كلمة كل في المد نوع حدد  
  

  ......................... الناس .................. عیون   ...................... زھور ................. كلمات
 

  ......................... عیون .................... یطیر.........................  تلمیذ ............... عصفور
 

  .............................تحیا ..................واسع ........................... سعید ..................... یعود
  

   المد بوضع دائرة علیه حدد حرف
  
َساك    ْصُحو    -     ُحْلوة    -     ِإمْ ِسیر    -     یَ   یَ
  

  حدد حرف المد بوضع خط تحته
  

ون  -     َسِفینة ْؤِمُن ُ ون  -   ی ْأُكُل م  -             یَ   َأْحَال
  صل الكلمة بنوع المد المناسب

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  صدیق
  

  حدیقة
  

  أزھار
  
  فنون
  
  عاد
  
 سُور

  
  

  مد باأللف
  
  
  

  مد بالواو 
  
  
  

  مد بالیاء
 



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ١٠ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

   أكمل اسم الصورة بحروف ممدودة

  

  ح..........ـــاب                         تــ............                                       لــ..........جــ           

  

  طم..............ط                     ن ............ثع                         جة ...........د          

   أكمل الحروف الممدودة باأللف فى الغیمة المقابلة

  

  

  
  

  

  

  

  

  صنف الكلمات اآلتیة فى الجدول حسب نوع المد

  حائر     سوق          سمیر           مجاھد        كریم           شھور            

  مد بالیاء  مد بالواو  مد باأللف
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   )ٌ◌ ـــــ(ویكتب ھكذا                                                    

   

  :أمثلة

 ◌ٌ شارعنا نظیف                            ◌ٌ ھذا زرع                   ◌ٌ ھذا كتاب            

  

  

  

 

 )◌ً ـــــ(و یكتب ھكذا                                                   

 

ً◌ً :  ویكتب بعده ألف ماعدا اذا انتھت الكلمة بتاء مربوطة ال یضاف الیھا  ألف    مثال                       تفاحة   تفاحة

  -:أمثلة

  

   شاھدُت عصفوًرا                           أھال ً مدرستى                   حفظُت نشیدًا          

  

  

  

                    

 تنوین بالضمة

 تنوین بالفتحة

ًا ال كتابة   نون ساكنة ،تلحق آخر حرف فى الكلمة نطق

٣ 
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 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

 

 

 

  

 )◌ٍ ـــــ(یكتب ھكذا         

    

 أمثلة

 

  قرأت من كتاٍب جدیدٍ 

 

  

   ◌ٍ  ھذا عصفوٌر فى قفص

  

  

 

    أنا أكتب بقلم ٍ 

 

 

  

  

  

  

 تنوین بالكسرة
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  :ضع خًطا تحت الكلمات التى بھا تنوین فى الجمل االتیة  

  عصفوٌر صغیرٌ  -١   

   ٢-                                 ً   شاھدت فیال ً جمیال

  ذھبت إلى رحلٍة شیقةٍ  -٣   

   :التنوین والحظ األول السطر فى كالمثال أكمل  

ُ◌ٌ   تلمیذ ً  لمیذت  تلمیذ   تلمیذٍ   ا

 .............. .............. ..............  كتاب

 .............. .............. ..............  دمحم

 .............. .............. ..............  رجل

 .............. .............. ..............  محمود

 .............. .............. ..............  حدیقة

 .............. .............. ..............  عصفور

 .............. .............. ..............  غذاء

 .............. .............. ..............  لیمون

  

          

  

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق
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 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

 

   :التالیة الجمل في التنوین نوع حدد 

  ...............  ب تنوین جمیًال  .............                      زئیرٌ 

  

  ...............  ب تنوین عرین        ...........  ب تنوین أسدًا

 

ُ  .............        ب تنوین حصان   ...............  ب تنوین مدرسة

  

  ..............ب تنوین◌ٍ  شجاع ..........            ب تنوین جمالٌ 

  

 ..............  ب تنوین اواسعً  ..............         ب تنوین انظیفً 
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  ، واحدا احرف فصارا أدغما ، متماثلین حرفین من مكون المشدد الحرف

 ) یعدّ  – یحّسن – حّسن – مدّ  – شدّ : (  مثل)   (   ھكذا الشدة علیھ توضع

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق

٤ 
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   ضع خطـا تحت الكلمة التى بھا حرف مضعف

  

ّارة  –حدیقة  –بستان   -الّزیارة  –امتدّ  ّیـ ّ  –السـ   ن   َزیـ

  

    ضع خطا تحت الكلمة التى بھا حرف مضعف

  

ن وض        یلّوِ ـھ       أزھار       الرَّ ّ ـحى       إنـ ُّ ـدى        الضـ ّ   النـــ
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   :فیما یلى ) ؟ ( أو ( . ) ضع 

  ھل زرت حدیقة الحیوان  

  یلتقى الجد بحفیده كل صباح  

 متى تذھب إلى المدرسة   

  كم قلما معك  

  نتعلم ونقرأ ونرسم فى المدرسة  
  

  

  

  

  

  

فى نھایة ( . ) توضع 
 الجملة التامة المعنى

األسد ملك 
 .الغابة 

عالمة ) " ؟ ( توضع 
فى نھایة السؤال " االستفھام 

 )   جملة االستفھام ( 

متى زرت 
حدیقة الحیوان 

  ؟ 

 

 

 

 

 

 المهارة عمل للتدرب على  ةورق

٥ 
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   -: امأل الجدول بالكلمات اآلتیة  

  زھرات –زھرة  –معلمات  –معلمة  –تلمیذات  –تلمیذة 

  تاء مربوطة   تاء مفتوحة 

.........................................  

........................................  

.........................................  

.........................................  

........................................  

.........................................  

  

ا تحت الكلمات التى بھا تاء مفتوحة     -: ضع خطــ

  

  مصریات –عمالت  –شجرة  –زھرات  –طائرات  –قصة  –صدیقات            

 التاء المفتوحة تكتب وتنطق تاء

 

 فتحت  –طائرات  –بیت 

 

 تفاحة  –شجرة  –قصة 

  عند الوقف  )ھاء(التاء المربوطة تنطق 

 عند الوصل   )تاء(و) السكوت ( 

  وتسمى التاء المفتوحة} ت { وتسمى التاء المربوطة وتكتب } ــة / ة { مة تكتب التاء فى آخر الكل

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق

٦ 
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   :مكان النقط } ال أحب { أو } أحب { ضع كلمة 
  الفراشات الملوثة ...........................   

  قطف الزھور ..........................   

  التلمیذ النشیط ..........................  

  الطالبة الكسولة.................... ...... 

 : أكمل كالمثال  
 

  أسلوب النفى   الجملة
  ال یسافر دمحم بالطائرة   یسافر دمحم بالطائرة 

    كتب خالد رسالة إلى صدیقھ 
    تستمع أمیرة إلى الموسیقى 
    یغرد الطائر فوق الغصن 
    یجتھد شریف فى عملھ 

    یلعب الولد بالكرة 
    الزجاج كسرت البنت 

  

  ھي الجملة التي تبدأ بأداة من أدوات النفي

من أدوات النفي                 

  ال لیس مــا  لــــن لـــم

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق
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 استفھامأسلوب 

ھو االستفھام والسؤال عن 
 من أداةشئ باستخدام 

 االستفھام أدوات

ھو أسلوب لنفى الفعل 
الوارد فى الجملة 

أداة من أدوات  بإستخدام
 النفى

  نفىأسلوب 
 

یستخدم للدھشة والتعجب 
" لصفة قویة واضحة 

ًا  ًا أو قبحـ   "حسن

  تعجبأسلوب 
 

  !ما أعذب ماء النیل 

  !بیع ما أجمل الر

  ال تحب أمیرة سماع الموسیقى

  ما سقى الفالح الزرع

  كم تلمیذا فى الفصل ؟

  أین تسكن ؟

٨ 
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  ))نفى  –نداء  –استفھام ((  :حدد نوع كل أسلوب من األسالیب اآلتیة 

  ...........................كیف حالك ؟                                       

  ............................              .              یا مصر یا أم البالد  

  .                                  ............................ال أحب الكذب  

 .                ............................حافظوا علیھا . یا أبناء مصر  

  ...........                    ..................لن ینجو ظالم من الحساب  

   : -یأتى مما عبارة كل أمام األسلوب نوع اكتب
 
  .......................... الناس یصدقك حتى ؛ تكذب ال
 

  ...................................... النشید احفظ
 

  ........................................ الطریق قبل الصدیق اختر
 

ًا تكون أن تحب ھل   .............................................؟ صادق
 
  ...................................................الشارع فى بالكرة تلعب ال
  

  :اقرأ الجمل اآلتیة واكتب نوع األسلوب مكان النقط 

  نوع األسلوب  الجملة

    انتبھ إلشارات المرور

ا ً     ال تعبر الطریق مسرعـ

    ھل تحب وطنك ؟

    !مل آثار مصر ما أج

    ارحم الحیوان الضعیف

  

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق
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 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

   :أكمل الجدول التالى 

  نوع األسلوب  الجملة

    ھل زرت عمك الیوم ؟

    !ما أروع األزھار 

   :حول الجمل اآلتیة كالمثال 

  التحویل  الجملة

  .یا أحمد ، ال تلعب فى الشارع   أحمد یلعب الكرة

    سمیر یضرب القطة

    احمد یتسلق الشجرة

    تھمل دروسھابسمة 
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  !ما أجمل الربیع 

 .................................. .یا أحمد ، مرحبا بك 

................................ 

 حدد نوع األسلوب 

 متى ستسافر یا أحمد ؟

 ................................. .لن أشترك فى المسابقة 

................................. 
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 حروف الجر األصلیة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لحرف الجر التاليع كسرة بعد االسم المفرد تذكر أن تض

   فى المدینةِ  الناسُ  یعیشُ         -:    مثل

  )والم ألف( بدون " نكرة"وتنوین بالكسرة إذا كان االسم المفرد 

  من كتاٍب جدیدٍ  قرأتُ         -:  مثل

٩ 
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  تخیر الصواب مما بین القوسین 

  عن  –من  –على { النحل                ............. نأخذ العسل {  

  على  –إلى  –فى { الحجرة               ......... جلست األسرة {  

  من  –فى  –عن { المدرسة            ............... عاد التلمیذ{  

  إلى  –من  –فى { المتجر               ............... ذھب باسم{  

  من  –فى  –إلى { الجیزة                ......... تقع األھرامات {  

   - :ھا مكان النقط اختر حروف الجر المناسبة مما بین القوسین ، وضع

  )إلــى  –مـن  –فــى ( 

  الصیف ............. نذھب إلى اإلسكندریة  

  عمى مساًء ........................... ذھبت  

  اللبن ......................... نصنع الجبن  

   : أكمل بحرف الجر المناسب مما بین القوسین

  ) فى   –على  –إلى .     ( یوم شم النسیم ............ نخرج إلى الحدائق  

  ) إلى   –من   –فى  .               ( القطن ................ نصنع المالبس  

  ) من  –فى    –إلى  .           ( اإلسكندریة كل عام ............... نذھب  

   :القوسین بین مما مناسب جر بحرف النقط مكان أكمل
  ) إلى –فى –على –من (

  
  الحقل إلى الصباح ................. الفالح یذھب                   المكتب .................. الكتب وضعت

 
  منزلى ................. قریبة مدرستى              وأزھار أشجار الحدیقة .............. یوجد

 
  المائدة ............... األطباق أمى تضع                           

  

  

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق
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  )فى  –على  –عن  –إلى  –من ( :  تخیر حرف الجر المناسب ، ثم أكمل الجمل التالیة
  

  الجو ................... تحلق الصقور .  
  الغصن ........ ..........یقف العصفور .  
  ملك العصافیر ................. أرسل ملك الصقور رسالة .  
  النادى الیوم ............. ذھب أخى.  
  قصة خیالیة ................ المكتبة ................... بحث صدیقى .  
  اللبن ................... نستخرج الجبن.  
  المائدة .. ................وضعت األّم األطباق .  
  وطنھ ................ یدافع الجندى .  
  حقلھ مبكرا .............. یذھب الفالح .  
  الكرسى ............. جلست قطتى .  
  نیل مصر ................ تشرب الحیوانات والطیور. 
  أغصان األشجار .............. تقف العصافیر . 
  ًا مدار............... یذھب التالمیذ  .سھم صباحـ
  الكتب ............... المعلومات .............. نبحث. 
  النحل ............. نحصل على العسل . 
  المائدة .............. وضعت أمى األطباق. 

  
   -: ضع مكان النقط حرف جر مناسب 

  
  . الشجر ..............  تقف العصافیر. المكتبة ...............          اشتریت الكتب المدرسیة      

  الحدیقة ............. توجد األزھار . السوق ..................                       ذھبت أمى          
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 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

  

  تذكر أن 

  یفید المصاحبة )و ( حرف العطف 

  یفید الترتیب مع التأخیر )ثم ( حرف العطف 

  یفید الترتیب مع السرعة )فــ ( حرف العطف 

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق
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 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

   :بالجملة الصحیح المكان فى المناسب العطف حرف ضع
  )) ف –ثم –و ((

  الصباح طابور فى بسمة .......... باسم وقف
 

  التالمیذ .................... الفصل المعلم دخل
 

  فیھا ركبت ..................... السیارة جاءت
  

  :القوسین بین مما مناسب عطف بحرف النقط مكان أكمل
  } ثم –و –ف {

  
  الغذاء تناولنا .............. ، عمى بیت إلى وصلنا

 
  مجلة ................. صحیفة أبى قرأ
 

  جدى یتب إلى عمى .................. أبى ذھب
  

 القوسین بین مما المناسب العطف حرف النقط مكان ضع
   

  ) و –ف –ثم (
  

  . القریة إلى بسمة ............. ، باسم ذھب
 

  . تتفتح ................. ، القطن یزرع
 

  . المعلم ........... ، الفصل التالمیذ یدخل
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 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  :القوسین بین مما المناسب العطف حرف النقط مكان ضع
  ) و – –ف – –ثم (

  
 . أخى دخل ......... ، الباب فتحت

  
  . الیوم النادى ............. ، المدرسة إلى ذھبت

  
  . متفوقان تلمیذان محمود .......... ، دمحم

  

   :بالجملة الصحیح المكان فى المناسب العطف حرف ضع
 

   )) ف –ثم –و ((
  

 . الحفل إلى بسمة .............................. باسم ذھب
  

 . دروسھ ذاكر ..................... الّطعام التلمیذ تناول
  

  . اإلسكندریة مكتبھ .................. األھرامات شاھدت
  

   :یأتى فیما النقط مكان وضعھ ، القوسین بین مما لمناسبا العطف حرف اختر
 

  )) ثم –و ((
  

 االمتحان فى دمحم ............. سعید نجح
 .  

  . عنبًا ............................ بلًحا أكلت
  

  . مخلصان صدیقان محمود ........... أحمد
 

  . المعلم ................ الفصل التالمیذ دخل
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ان                                       أقالم                                  قلم                                    قلم   
  

  

  

  

  

  

  

 المفرد والمثنى والجمع

 المثنى الجمع المفرد

ما دّل على 
 و واحدةواحد أ

ما دّل على 
اثنین او اثنتین 

ألف ونون + 
 أو یاء ونون

ھو ما دّل على 
أكثر من اثنین 

 أو اثنتین

  دمحم

  قلم

  شجرة

  كتاب

شجرتین  / شجرتان 
ولدین / ولدان 
  معلمتین/ معلمتان 

  قلمین / قلمان 

  أقالم 

أعالم 
المؤمنون  
المجتھدات  
  السائحین 

١١ 
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   - : كالمثال " المفرد والمثنى والجمع " اكتب مستخدما 

  زھرتان                         زھرات                      زھرة                       

  .....................             .....................شجرة                              

  .....................             .....................ساعة                               

  .....................             .....................                    حقیبة           

   :أكمل كالمثال 

  

  

  

  

  

  

 .................  ..............  كتاب 

 ..................  ................ ولد  

 لمهارةعمل للتدرب على  ا ةورق
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   :كالمثال الیةالت الجمل فى والجمع المثنى استخدم

  
  واسعة المدارس        واسعتان المدرستان        واسعة المدرسة

  
 .............................       ..................................  نشیط التلمیذ

  
  .............................       ..................................  مرفوع العلم

  
 .............................       .................................. ذبةمھ التلمیذة 
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     علم                                                     يعلم

 

  
كتاب                                             يكتاب

   

 

دراجة                                       يدراجت
  
  

 

  

    

  

  

  

  

 .ھى یاء تضاف فى نھایة الكلمة لتدل على ملكیتى لھذا الشىء

١٢  
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 :أكمل كالمثال-

   

  

   ................         قلم                                                -١

  

  أبى...........                                                      -٢

  

 ..................معلمة                                                    -٣

  

     مكتبى     ...........                                                  -٤

        

  :أكمل كالمثال

  

  

  

  ............................أنا أسافر فى القطا ر                                     -١

  

  نحن نأكل الطعام ........................                                     ٢  

  

  ..........................          أنا أشرب اللبن                                   -٣

  

  

  

  انا العب فى الفناء                        نحن نلعب فى الفناء  

 أم                                    أمى

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق
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 من

 أین

ما  
 ماذا

 متى

  تسأل  عن

 العاقل

  تسأل  عن

 المكان

 یسقى الزرع  أمیر ؟یسقى الزرع  من

  تسأل  عن

 العاقل

     ؟لون التفاح ما

 ؟نأخذ من  الخروف ماذا

     أحمرلون التفاح 

  الصوف نأخذ من الخروف

 فوق الشجرةتغرد العصافیر  ؟تغرد العصافیر أین

  تسأل  عن

 الزمان 
         فى الصیفأذھب إلى الشاطىء   ؟تذھب إلى الشاطىء  متى

١٣ 
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 كیف

 لماذا

 كم

  تسأل  عن

 الحال

  تسأل  عن

 السبب

 ؟ قضى یوم العیدت كیف
  أقضى یوم العید

 بفرح وسعادة

  تسأل  عن

 ؟ عدد أفراد أسرتك كم العدد
  عدد أفراد أسرتى

  أشخاص  أربعة

تذھب إلى ا لماذ
  ؟ حدیقة الحیوان

أذھب إلى حدیقة الحیوان  
 ألشاھد الحیوانات

  تسأل  عن

  مضمون الجملة

  واإلجابة تكون 

  بـ نعم في اإلثبات 

 بـ  ال في  النفي   و

 ھل
  ؟األسد حیوان مفترس ھل

  .األسد حیوان مفترس نعم



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٤٢ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

    

  

  

  -:المناسبة مما بین القوسین ،وضعھا مكان النقط)أداة اإلستفھام (اختر 

  )ماذا  –ھل  –من (قرة ؟                                    تأكل الب........... -١

  )ھل  –من   –ما (أستیقظت مبكًرا الیوم ؟                        ............ -٢

  )من  –ما  –ماذا (اسم معلمتك؟                                     ........... -٣

  )ما  –من  –ماذا (                     یعمل فى الحقل ؟          ........... -٤

  

  كالمثال أكمل

   أنا ألعب فى النادى                                 نحن نلعب فى النادى        

  .....................................أنا أزرع األرض                                    

  نحن نذھب إلى المدرسة................................                            

             ...................................    أنا ألبس مالبسى الجدیدة                              

  .         نحن نزور أصحابنا............................                          

 المهارة عمل للتدرب على  ةورق



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٤٣ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

   :یأتى عما زمیلك اسأل
  

  .................................................... ؟ السمانى البلح لون
 

  .................................................... ؟ الفصل تالمیذ عدد
 

  ........................................ ؟ الصباح طابور وقوف مكان
  

   : ضع مكان النقط أداة االستفھام المناسبة مما بین القوسین فیما یأتى
  
  )متى  –أین  –ماذا  –مْن ( 
  

   ......................... تتفتح األزھار ؟ 
   
   ......................... التالمیذ ؟ 
   
     ....................... توجد مدینة أسوان ؟ 
   
    ....................... تشاھد فى الحدائق ؟ 

  

  

  



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٤٤ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

ا  ً    :لكل إجابة  مما یأتى ) مْن  –أین  –متى  –ماذا ( ضع سؤاال مستخدمـ
  

ًا             ..................................................أسافر إلى  اإلسكندریة صیفــ
 

 ..................................................الذى اشترى لى مالبس المدرسة أبى   
 

 ...................................................تقع حدیقة الحیوان فى الجیزة         
 

  ..........................................یوجد فى حدیقة الحیوان الطیور ، والحیوانات 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ؟.................................

 

 ؟.................................

 

 . أحب من الفاكھة الموز 

 اذكر أسئلة لإلجابات التالیة 

 ؟.................................

 ؟.................................

 
 .تطیر الطیور فى الجو 

ا  ً  . یشتد الحر صیفــ

 .بنى األھرامات قدماء المصریین 



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٤٥ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـا تحت الكلمات التى بھا حرف ینطق وال یكتب  ّ    -: ضع خطـ

  

  ))ذلك  –ؤالء ھ –شجرة  –قصة  –ھذه  –قصیر (( 

  

   -: ضع خطا تحت الكلمة التى بھا حرف ینطق وال یكتب ، فیما یأتى 

  

  ھذا معبد أبى سمبل  ¤﷽                 ¤طھ تلمیذ مجتھد               

  

  

  

  

  

  

  

  ھاؤالء                                                         األلف بعد الھاء –ھاذان  –ھاذه  –ھاذا 

  األلف بعد الذال                                                  ذالك                                       

  إاله                                                                       األلف بعد الالم –الكّن  –الكن 

  الالم بعد الالم األولى     اللذین                                                               –اللتى  –اللذى 

 السماوات                                                            األلف بعد الطاء والمیم -الرحمان  –طاه 

  

  

  ھؤالء –ھذان  –ھذه  –ھذا 

  ذلك

  إلھ –لكّن  –لكن 

  الذین –التى  –الذى 

 السموات -الرحمن  –طھ 

  الكلمات نطقا
  بةالكلمات كتا

  االستنتاج

 حروف تنطق وال تكتب ١٤



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٤٦ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   اإلشارةأسماء  استخدامات
  لإلشارة إلى المفردة المؤنثة:   ھذه                  لإلشارة إلى المفرد المذكر:    ھذا

  لإلشارة إلى المثنى المؤنث:   ھاتان              لإلشارة إلى المثنى المذكر:    ھذان
  مذكر والمؤنثلإلشارة  إلى الجمع ال:    ھؤالء                       

١٥ 



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٤٧ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

  

  :یلى ، مكان النقط فى كل جملة مما یأتى ضع اسم اإلشارة المناسب مما 

  )ھذه –ھاتان  –ھؤالء  –ھذان  –ھذا (

  .طفل صغیر ................  - ٢.                           تالمیذ مجتھدون ...............  -١

  . رة طفلة صغی................  -٤.                           بنتان صغیرتان ...............  -٣

  شابان یجیدان السباحة ..............  -٥

  لون كل دائرتین متوافقتین باللون نفسھ ثم اكتب الجمل الناتجة فى وسط الدائرة الكبیرة

 

 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق

.......................................................

....................................................... 

.......................................................

....................................................... 

.......................................................
....................................................... 

.......................................................

....................................................... 

 ھؤالء

 دراجة

 ھذان

 أرنبان

 ھذا 

 تانبن

 ھاتان

 قلم

 طالب ھذه



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٤٨ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  :ضع اسم إشارة مناسبًا مكان النقط فیما یأتى 

  . عامل نشیط فى عملھ .....................  -٢.     علماء مصریون .................  -١

  .طبیبان ماھران ......................  -٤.        مھندسة ماھرة ................  -٣

  عامالن یعمالن فى مصنع الحدید والصلب ............... -٦.      فالحات نشیطات . .............. -٥

  -:اختر اسم اإلشارة مما بین القوسین وضعھ مكان النقط فى كل جملة مما یأتى 

  )ھاتان –ھذان  –ھؤالء .          (ممرضتان تعالجان المرضى ......................  -١

  )ھؤالء –ھذا  –ھذان .            (العبون فى ملعب كرة القدم . .................... -٢

  ) ھذه –ھاتان  –ھذان (  .                      فتاتان مھذبتان ......................  -٣

  )ھذه –ھذا  –ھذان (   .                          تلمیذ مجتھد ....................  -٤

  )ھذا –ھذه  –ھاتان .                  (تلمیذة متفوقة فى دراستھا ..................  -٥

  )ھاتان –ھذان  –ھؤالء (  .                          أمھات مثالیات ................  -٦

   :أشر كالمثال 

  ...........................مھندس                ھذا ..................... ھذا ضابط               ) أ ( 

  ............................أختى                ھذه ...................... ھذه معلمة                 ) ب(

  .........................معلمات               ھؤالء ..................... ھؤالء أصحابى          ) ج(

  -:كل جملة مما یأتى  ضع مشاًرا إلیھ مناسبًا مكان النقط فى

  . یعمل فى مصنع  النسیج ........................ ھذا  -١

  . طویلتان ...................... ھاتان  -٢

  .یعملون فى الحقول ..................... ھؤالء  -٣

  .یعالجن المرضى ............. ھؤالء  -٤

  .لذیذة الطعم ................ ھذه  -٥

  

  

  

  

  



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٤٩ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  الجمل باسم اإلشارة المناسب أكمل

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 فتاة مھذبة..........................

 تالمیذ مجتھدون..........................

 طالب ذكى..........................

 سائقان ماھران..........................

 شجرتان عالیتان..........................



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٥٠ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  
  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                أنــا تلمـیذ        أنـا تلمیذة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ضمیر للمتكلم المفرد  أنــا
 ) المذكر والمؤنث( 

ضمیر للمتكلم  نحن
  للمثنى والجمع

 )المذكر والمؤنث ( 

  مثنى مذكر

 نحن تلمیذان

  ؤنثمثنى م

 تاننحن تلمیذ

  جمع مذكر 

 نحن تالمیذ

  ؤنثجمع م

 میذاتنحن تل

  ضمائر المتكلم استخدامات

 )المذكر والمؤنث ( ضمیر للمتكلم المفرد  أنــا

  المثنى والجمعضمیر للمتكلم  نحن

 )والمؤنث  المذكر( 

١٦ 



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٥١ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

   ) نــــحـــن  -  أنـــــا: (  القوسین بین مما مناسبة بكلمة أكمل

  تالمیذ....................              تلمیذ................... 

  كبـــــار....................             كبیر.................. 

  مھندسون ..................            طبیبات............... 

  أصحاب................              أمیــــر............... 

   القوسین بین مما مناسبة بكلمة أكمل
  

  ) نحن     -أنا (       میذتانتل ....................              ) نحن     -أنا (         معلم  ...................
   

  ) نحن     -أنا(    مسلمون....................                ) نحن     -أنا (         مجتھدة ..................
    

  ) نحن     -أنا (    ماھران       ..................                 ) نحن     -أنا (       مھذبات ...............
  

  ) نحن     -أنا (       أصدقاء    ................                ) نحن     -أنا (           انأمیر ...............
  

   صل بالكلمة المناسبة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  المدرسة إلي أذھب...............
 

  القدم كرة نلعب ..............
 

  التفاح نحب .................
  

  طفل صغیر ..................
 

  العید مالبس نلبس .................
 

  األصحاب مع ألعب .................
 

  أصدقاء ..................

  

  

  أنا

  

  

  نحن

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٥٢ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  :اختر الضمیر المناسب مما بین القوسین ، وضعھ مكان النقط  فیما یأتى 

  ) نحن –أنا .                            (اقرأ القصص المسلیة .....................  -١

  ) أنا –نحن .                               (نعطف على الفقراء .............. ...... -٢

  )نحن –أنا (أحب ریاضة السباحة                              ....................   -٣

  )أنا -نحن.                                      (نكرم الضیف ....................  -٤

   المناسبة بالضمیر صل
  

  

                                            

  

                       

  

  :ضع بعد كل ضمیر متكلم اسًما یناسبھ 

  ......................            نحن  -٢    ...........................      أنا  -١

  .......................     حن ن -٤        ...........................نحن  -٣

  ...........................نحن  -٦.......................              أنا  -٥

  

  :مكان النقط فى الجمل اآلتیة ) نحن(أو كلمة ) أنا(ضع كلمة 

  .أقول الحق دائًما  ....................  -٢.   نستذكر دروسنا كل یوم .........  -١

  .نحافظ على مرافق المدرسة ....................  -٤    .    مالبسيأھتم بنظافة ....... .. -٣
  

  

  

  

 نحن أنا

ناجحا مھذبة ن  مھذبتا ناجحون مھذبات
 ن

 ناجح



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٥٣ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

   لمفردة المؤنثةلمخاطبة ا:  أنتِ                لمخاطبة المفرد المذكر:  أنتَ       ضمائر المخاطب استخدامات

   )المذكر ( لمخاطبة الجمع :  أنتم              )المذكر والمؤنث ( للمثنى :  أنتما   

  ) المؤنث ( لمخاطبة الجمع :  أنتن                       

١٧ 



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٥٤ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

  :ضمیًرا من الضمائر اآلتیة  یأتيضع مكان النقط فیما 

  )أنت –أنتم  –أنت  –أنتما  –أنتن (

  .                    فالحات نشیطات  -٢      .      تلمیذة مجتھدة . ..............-١

  .                صدیقان مخلصان .............  -٤            .العب ماھر ...............  -٣

  . أطباء ماھرون ...........  -٥

  :أكمل كل جملة بضمیر المخاطب المناسب 

   .أصدقاء .................  -٣.        صدیقان ...............  - ٢.           صدیق ....................  -١

  

  .صدیقات ............  -٦.        صدیقتان ...............  -٥.                    صدیقة ........... -٤
  

  :صل بین ضمیر المخاطب ، وما یناسبھ مما یأتى : ٣س

  

    

  

  

  

  

  :لمخاطب اسًما یناسبھ ضع بعد كل ضمیر ل

  .................                     أنتم  -٢..................               أنت  -١

  .................                 أنت  - ٤           ......................أنتما  -٣

  .....................أنتن  - ٦    ..................           أنتما  -٥

 أنت        أنتن       أنتما        أنت       أنتم 

  مخلص    مخلصات     ماھران   عامالن       مجتھد 

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٥٥ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

   :فى كل جملة مما یأتى الضمیر ، وبین نوعھ  حدد 

                    ..........................أنت صدیق وفى  -٢              ....................  أنتما صدیقان مخلصان  -١

                            ....................مخصتان أنتما صدیقتان  -٤..................                  .أنتن طبیبات ماھرات  -٣
  .......................... أنت فتاة مثالیة  -٦                 .................... أنتم فالحون نشیطون  -٥

  

  ) :ب(ما یكمل ویناسب الجملة فى ) أ(اختر لكل ضمیر فى 

  

  )ب(  )أ(

  مھندسون ماھرون  أنت

  ان مجتھدتانتلمیذت  أنتم

  معلمة مخلصة  أنتما

  طبیبات ماھرات  أنت

  عامالن نشیطان  أنتن

  مھندس ماھر  أنتما

  

  :ضع مكان النقط كلمة مناسبة فى كل جملة مما یأتى 

  .تعلمن التلمیذات ................. أنتن  -٢.        فى مصنع النسیج ............. أنتم  - ١

  .تعالجین األطفال ............. أنت   -٤       .  ن المرضى یعالجا............ أنتما  -٣

  . تعالج المرضى ................ أنت  -٥
  

  

  

  

  



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٥٦ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ھو 

للمفرد  

  ھى

 ردة المؤنثةللمف

  ھما

 للمثنى المذكر

  ھم

 للجمع المذكر

  ھما

 المؤنثللمثنى 

  ھن

 المؤنثللجمع 

  للمفردة المؤنثة  ھى       للمفرد المذكر  ھو       :استخدامات ضمائر الغائب 

  للجمع المؤنث  ھن          للجمع المذكر  ھم    للمثنى المذكر والمؤنث ھما
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 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٥٧ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

  

  )ھى  –ھما  –ھو  –ھم (  :ضع الضمیر المناسب مكان النقط فى الجمل اآلتیة 
  

  خلص   صدیق م................. 
   

  صدیقا مخلصان ..........................   
  

  عمال نشیطون    ................ 
  
  فتاة مھذبة ..........................   
  

  :ضع الضمیر المناسب مكان النقط فى الجمل اآلتیة 
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  
   :ة ضع الضمیر المناسب مما بین القوسین مكان النقط فى الجمل اآلتی

  
  )ھو  –ھى  –ھما  –ھم ( فالح یزرع األرض                       .................. 

   
  )ھو  –ھى  –ھما  –ھم ( فالحون یجمعون القطن              .................     
  

  )ھو  –ھى  –ھما  –ھم ( عامالن فى مصنع الغزل                  ................ 
  

  )ھو  –ھى  –ھما  –ھم ( صدیقة مخلصة لصدیقتھا             .......... ......    
  

  

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق

 ھي ھم ھما ھن ھو

 تلمیذ مجتھد.......................... تمش شعرھا كل یوم..........................

 معلمات ناجحات .......................... یحرثان األرض..........................

 عاملتان فى المصنع .......................... یساعدون الفقراء ..........................



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٥٨ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  أكمل كالمثال
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  - :مكان النقط فى كل جملة من الجمل األتیة) ھم  –ھما  –ھى  –ھو (ضع ضمیر غانب مناسب 

  

 .تلمیذتان نشیطتان.................... .١
 
  
 

 .الكتب والصحفیقرأ ....................  .٢
  

 

 .یسمعون الدرس باھتمام....................  .٣
  
 
 

 تساعد أمھا فى أعمال البیت...................... .٤
  

  

  

 ھى أختى  ھو أخى

 ....................ھى .....................ھو

 ھما صدیقان.

 .......................ھم

 ....................ھما

 ....................ھن



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٥٩ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 أقسام الكالم

 احلرفُ  الفعُل  االسمُ 

ما دلَّ على  هوَ 
  أوشيءٍ  معًىن 

 

  :اسمُ إنساٍن - ١

  .فاطمةُ  –أمحُد 

  :اسمُ حيواٍن - ٢

 .حصانٌ  - غزالٌ 

  :اسمُ نباٍت - ٣

  .قمٌح  -شجرةٌ 

       : اسمُ مجاٍد - ٤

 .طاولةٌ  - جدارٌ 

  اجلدارُ  -جداٌر :عليه)ال( ليقبل دخو  -ا: مساته

  !يا أمحدُ :يقبل دخول أداة النّداء عليه -ب       

ما دلَّ على  هوَ 

حدٍث أو عمٍل 

 .مرتبطًا بالّزمن

الفعل 
  الماضي 

ھو ما دل 
على حدث 

بل وقع ق
  زمن التكلم 

 

الفعل 
المضارع 
ھو ما یدل 
على حدث 
یقع فى 
زمن 
  التكلم 

  الفعل

  مراأل 

ھو ما یدل  
على حدث 

زمن  بعدیقع 
  التكلم 

هو ما استعمَل 
بِط بَني األمساءِ  للرّ

واألفعاِل أو بَني 
  أجزاءِ اجلملةِ 

 منفردا ولیس لھ معنى 

: مثل
 )حضرَ (

: مثل

 )ضرَ حي(

: مثل
 )حضرَ أ(
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 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٦٠ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  
  

   ) :ب(بنوعه فى القائمة ) أ(قائمة الصل كل اسم فى 

  )ب(  )أ(

  جماد  إبراهیم

  طائر  حصان

  نبات  نخلة

  حیوان  فاطمة

  إنسان  حمامة

    قلم

   :أكمل على مثال السطر األول 

  اسم إنسان : رجل 

  ..................قمح *       ................   فول .............        * : ..عائشة * 

  .................خیار *  ..............         كتاب  *    ..............    عصفورة * 

   :أذكر ما یأتى ، وأجب مان النقط 

  . حازم : اسم إنسان : المثال 

  .................اسم حیوان مفترس  -٢  .............         : ......اسم حیوان ألیف  -١

  ....................اسم طائر جارح   -٤  ............         .........اسم طائر ألیف   -٣

  ......................اسم جماد  -٥

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٦١ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  :عین كل اسم فى كل جملة مما یأتى ، وبین نوعه 

  .تجرى فاطمة  -٢                               .           أحمد یرسم  قطة  -١

  . یغرد البلب  -٤                                   .             یزأر األسد  -٣

  .نغلق انافذة  -٦                                     .           نفتح الباب  -٥

  . أكلت موزة  -٨                                        .أذهب إلى المدرسة  -٧

  

   :ا سبق مكان النقط فیما یأتى ، ثم بین نوعه ضع كل اسم مم

  ) أحمد القطن –الكتاب  –صفاء  –الحصان  –الثعلب (

  . طبیبة ماهرة .........  -٢       .                ع جندى شجا.................... -١

  . ألیف  حیوان............  -٤                   .           یر جلیس خ..............  -٣

  .تتفتح لوزاته .............  -٦            .                ة یجرى بسرع.............  -٥

  



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٦٢ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

ا ، ثم بین نوعه  ا مناسبً   :ضع مكان النقط اسمً

  ..................نجلس فى المدرسة على  -٢        .        عنقها طویل ............. -١

  .طائر جارح ..............  -٤  ........      ..........اشرب الماء من  -٣

  .الحدیقة .............. ال أقطف -٦   ........      ............نسمع صهیل  -٥

  :بین كل اسم فى الجمل اآلتیة 

  . لون النبات أخضر  -٢.                            نرفع العلم على الساریة  -١

  .الطبیب یعالج المرضى  -٤                        .  نضع الكتب على الرفوف  -٣

  . نقرأ الصحف ، ونسع المذیاع  -٥

  

  



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٦٣ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

لمرضــها ، وخافــت أن یفــوت ) ســناء(، وانقعــت عــن المدرســة ، فحزنــت ) هنــد(مرضــت : "  اقــرأ ثــم أجــب

  " .فى دروسها ، فأذن لها ) هند(والدها أن تقوم بمساعدة ) سناء(بعض ادروس ، استأذنت ) هند(

   .استخرج من هذه الفقرة خمسة أسماء -

.................................................................................................  

   :ل فعل مما یأتى ، ثم اكتبه مكان النقط عین ك

ا بعد یوم  -١   .                            (                        )یتقدم العلم یومً

  .                             (                        )یطول اللیل فى الشتاء  -٢

  (                         )    .                         مرور ینظم الشرطى ال -٣

  (                         )  .                         اظزهار تتفتح فى الربیع  -٤

  (                         )                                  . القمر یظهر لیًال  -٥

  :اختر الفعل المناسب مما بین اقوسین ، وضعه مكان النقط 

  )یبكى –یحزن  –یفرح .                                  ( الناجح بنجاحه ......... ... -١

  )یخسر –یفوز  –یتقم .                                   (المجتهد بالجائزة...........  -٢

   )یفهم –یعیش  –یعلم .                                   (األسد فى الغابة ...........  -٣

  )یعلو –یسقط  –یهبط .                                 (الطائر فى الجو .............  -٤

ا مكان النقط فیما یأتى    :ضع فعًال مناسبً

  . الدیك قبل شروق الشمس ................  -٢ .           ا الشمس صباًح ...........  -١

  . المؤذن على المئذنة ...............  -٤  .    مس وراء األفق الش.............. -٣



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٦٤ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

ا تحت كل فعل : اقرأ     :وضع خًط

منبع خیر فى ماضیها وحاضرها ، وستبقى بفضـل هللا بخیـر ، فقـد حباهـا هللا أسـباب الحیـاة ، التـى  وطني" 

  .تجعل أبناءها یعیشون عیشة راضیة  

ا تحت كل كلمة حرف فى الجمل اآلتیة    :ضع خًط

  .أتوكل على هللا  -٢.                                              ابى  أخذت هدیة من -١

  .مدرستى فى القاهرة  -٤.                                         أبتعد عن أصدقاء السوء  -٣

  . للباب قفل  -٦.                                                   بالحجرة أثاث  -٥

  .الصیف إلى اإلسكندریة  ذهبت فى -٧

  :اختر الحرف المناسب مما بین القوسین ، واكتبه مكان النقط 

  )إلى –فى  –على .                        (السیارة ................ أركب  -١

  ) على –إلى  –من .                (المذیاع ................ سمعت األخبار  -٢

  )إلى –فى  –من .                        (األقصر  ................أذهب  -٣

  )على –إلى  –فى .                      (المائدة ............ أضع األطباق  -٤

ى –بـِ  –لـِ .               (المضرب ................ نضرب الكرة  -٥   )َعَل

ا تحت كل كمة حرف    :اقرأ ما یأتى ، وضع خًط

 التـــاریخ العریـــق ، والحضـــارة العظیمـــة ، علـــى أرضـــها نشـــأت ، ومـــن خیرهـــا منبـــع لیـــة ،الغا وبلـــدي وطنـــي"

، وفــى ســبیله أعمــل لیــل نهــار ، حتــى یتقــدم إلــى  وطنــيأفــدى  یــاتيبحتغــذیت ، وتحــت ســمائها ترعرعــت ، 

  " .األمام مع الدول الناهضة



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٦٥ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجملة االسمیة

 خبر مبتدأ

  ) خبر –مبتدأ (هى الجملة التى تبدأ باسم وتتكون من 

ھو االسم الذي یبدأ 
 بھ الجملة االسمیة

یكمل  الذى هو االسم

 معنى الجملة االسمیة

 ساطعة الشمس

  المبتدأ یكون مرفوع دائما

جمع مؤنث  –مفرد ( إذا كان  بالضمة
  )جمع تكسیر  –سالم 

  )مفرد (نشیط    المھندس

  )جمع مؤنث سالم (نشیطات   المھندسات

  )جمع تكسیر(أقویاء   الرجال

  إذا كان مثنى باأللف

  نشیطان المھندسان

  مذكر سالم إذا كان جمع بالواو

 نشیطون المھندسون

  المبتدأ یكون مرفوع دائما

جمع مؤنث  –مفرد ( إذا كان  بالضمة
  )جمع تكسیر  –سالم 

  )مفرد (   نشیطالمھندس 

  )جمع مؤنث سالم (  نشیطاتالمھندسات 

  )جمع تكسیر(  أقویاءالرجال 

  إذا كان مثنى باأللف

  نشیطانالمھندسان 

  إذا كان جمع مذكر سالم بالواو

 نشیطونالمھندسون 

 ساطعةالشمس 
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 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٦٦ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  :بخبر مناسب ) ب(بمبتدأ مناسب ، وكل جملة من جمل المجموعة ) أ(جموعة أكمل كل جملة من جمل الم

  )ب(  )أ(

  .لإلنسان ...... الماء النقى  -١  .مصدر میاه الشرب ..........  -١

  .فى نقل الماء .... شبكات المواسیر  -٢  .موصالت للماء .......  -٢

  .الحیاة .... الماء  -٣  .خطیرة .....  -٣

  فى الصیف..... الجو  -٤  .محرومة من الماء ... ..... -٤

  
   :عین الجملة االسمیة مما یأتى 

  یطلع الفجر   -٣ .        العدل أساس الملك  -٢.                الحق واضح  -١

  . السماء صافیة  -٦.                الجو معتدل  -٥.                  یمتد الظل  -٤

   :خبر فى كل جملة مما یأتى ، وبین نوع الجملة عین المبتدأ وال

  . الصالة واجبة  -٣.             الجندى شجاع  -٢.                 الوطن عزیز  -١

  .الفاكهة ناضجة  -٦.             الشجرة مثمرة  -٥      .           المئذنة عالیة  -٤

   :ن النقط فیما یأتى اختر المبتدأ المناسب مما بین القوسین ، وضعه مكا

  ) الشجر –النیل  –البحر .                      (عب الماء ..........  -١

  ) البساط –المصنع  –الصانع .                    (مزخرف .............  -٢

  ) الطعام –القلم  –الورق .                     (لذیذ .................  -٣

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٦٧ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

   :اسب مما یأتى ، وضعه مكا النقط فى الجمل اآلتیة اختر المبتدأ المن

  )النخلة –الكعبة  –الشارع  –السماء  –الشتاء (

  . شدید البرد ........  -٣.            بیت هللا ......  -٢.            عالیة ..............  -١

  . مزدحم .............  -٥     .         غائمة ...........  -٤

   :فرد كل جمع مما یأتى  ، واجعله مبتدأ فى جملة تامة  هات م

  )األشجار –القطط  –البحار  –األنهار (

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

   :هات جمع كل كلمة مما یأتى ، واجعله مبتدأ فى جملة تامة 

  )الحمامة –العصفور  –السمكة  –التفاحة (

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

ا     :ضع مكان النقط فیما یأتى مبتدأ مناسبً

  . ظاهر باللیل ...................  -٢.                     واقف فى المحطة ............  -١

  . فاكهة لذیذة .............  -٤.                     متأللئة فى السماء .... ........ -٣

  . أمین ............  -٦.                                     مضئ ........  -٥

  



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٦٨ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

ا ، تختاره مما بین القوسین     :ضع مكان النقط خبرً مناسبً

  ) صافیة –عذب  –ذبة ع............                    (السماء  -١

  ) جمیل –ممتدة  –ممتد ...........                     (الحقول  -٢

  )ماهر –حاضرة  –ماهرة .............                   (الطبیب  -٣

  ) ماهرة –شجاع  –ماهر ..........                      (الطبیبة  -٤

  )محبوبة –محبوب  –مكروه ( ............                  الصادق  -٥

   :ضع مكان النقط فیما یأتى كلمة مناسبة من الكلمات السابقة  ثم بین ركنى الجملة 

  )صادق –مكروه  –إثم  –دقیق  –مفیدة (

  ....................المخترعات  -٣.......       المغتاب  -٢............     المؤمن  -١

  ................بعض الظن  -٥      ............  الحاسب اآللى  -٤

ا مناسًب مكان النقط فیما یأتى     :ضع خبرً

  . أیام ......... األسبوع  -٢..........                             الحر فى الصیف  -١

  ................ القاضى  -٤.                             الصوت .......... المغنى  -٣

  .................. النخلة  -٦............                                     ...األم  -٥

ا فى جملة تامة     :هات مفرد كل جمع مما یأتى ، واجعله خبرً

  )أبریاء –سعداء  –أنواع  –مهذبات  –مخلصون (

.............................................................................................................  



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٦٩ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

ا فى جملة تامة     :هات جمع كل كلمة مما یأتى ، واجعله خبرً

  )محبوب –مجاهد  –نشطة  –مجتهد  –مسافر (

.............................................................................................................  

..........................................................................................................  

   :رتب كلمات كل سطر ، وكون جملة اسمیة 

  . قدر  –العلم  –صاحبه  –یرفع  -١

  . الفائز   –السباق  –جائزة  –ینال  -٢

  . الجنة  –المؤمن  –نعیم  –فى  –یسعد  -٣

  . الربیع  –ل معتد –الجو  –فى  -٤

ا من كلمات ) أ(اجعل كل كلمة فى  ا مناسبً    ) :ب(مبتدأ ، واختر له خبرً

  .المصنع  –الحارس  –القمر  –الشمس  -١

  . ساطعة  –مضئ  –جدید  –یقظ  -٢

   :عبر عن كل مما یأتى بجملة اسمیة تشتم على مبتدأ وخبر ، ثم عین كال منهما 

  )مكر الثعلب –بطء السلحفاة –سرعة  القطار  –الخط  اعتدال –بیاض اللبن  –صفاء السماء (

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

 

 



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٧٠ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الجملة الفعلیة

 الفاعل فعل

  )أمر –مضارع  –ماضى (  تبدأ بفعلهى الجملة التى تبدأ 

ما دلَّ على حدٍث  ھوَ 
أو عمٍل مرتبطاً 

 .بالّزمن

 هو الذى قام بالفعل

  یكون مرفوع دائما الفاعل

جمع مؤنث سالم  –مفرد ( كان  إذا بالضمة
  )جمع تكسیر  –

  )مفرد (  إلى المصنع المھندسذھب 

     إلى المصنع المھندسات تذھب

  )جمع مؤنث سالم (

  )جمع تكسیر(    إلى المصنع العمالذھب 

  إذا كان مثنى باأللف

    إلى المصنع المھندسانذھب 

  إذا كان جمع مذكر سالم بالواو

   عإلى المصن المھندسونذھب 

   المصنع إلى المهندس ذهب

الفعل 
  الماضي 

ھو ما دل 
على حدث 
وقع قبل 

  زمن التكلم 

  اعرابھ

مبنى على 
 الفتح

الفعل 
المضارع 
ھو ما یدل 
على حدث 
یقع فى 
زمن 
  التكلم 

  اعرابھ

مرفوع 
 بالضمة

  الفعل

  مراأل 

ھو ما یدل  
على حدث 

زمن  بعدیقع 
  التكلم 

  اعرابھ

مبنى على 
 السكون

٢١ 



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٧١ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  
ا مكان النقط ، تختاره مما بین القوسین ، واذكر نوع الجملة     :ضع فعًال مناسبً

  )یكره –یشجع  –یهمل .                    (المصرى مصنوعات بالده ...........  -١

  )ظهر –اختفى  –نزل .                                 (الحق واضًحا ...........  -٢

  ) یفیض –ینتقل  –یقل .                         (النیل فى الصیف ...............  -٣

  ) تعلم –تشرف  –تقدم .                     (وائل السباحة فى النادى  ............. -٤

  :اختر الفعل المناسب فیما سبق ، وضعه مكان النقط فیما ال یأتى 

  )تلعب –یكسب  –یسود  –یزأر (

  . األسد فى الغابة ..............  -٢           .    قطتى معى ...............  -١

  . األمن والرخاء فى بالدنا ................  -٤      .       ثقة الناس مین األ............  -٣

ا ، وبین نوع الجملة     :ضع مكان النقط فعًال مناسبً

  . الحریر من دود القز ...........  -٢           .      الشرطى المرور ..........  -١

  . الطفل اللبن ...........  -٤      .  ودود القز ورق التوت .............  -٣

  . األرنب الحشاش ..............  -٦.                    الناجح بنجاحه ........  -٥

   :أدخل كل فعل مما یأتى فى جملة فعلیة ، ثم بین ركنیها األساسیین 

  ) حضر –یشرح  –یعطف  –یحترم  –یسمع (

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٧٢ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

   :رتب كلمات كل سطر ، وكن جملة فعلیة 

  . یحرس  –لیًال  –المنازل  –الشرطى  -١

.............................................................................................................  

 .عیشة  –راضیة  –یعیش  –بالریف  –الفالح  -٢
.............................................................................................................  

ا  –من  –یبتكر  -٣   . المخترعات  –العلماء  –كثیرً

.............................................................................................................  

  . أبیه  –یسمع  –نصیحة  –العاقل  -٤

.............................................................................................................  

   :، وكون جملة فعلیة ، ثم بین ركنیها األساسیین ) ب(االسم المناسب فى ) أ(اختر لكل فعل فى 

  . یفیض  –یجرى  –یفرح  –تشقشق  –تموء  -١

  . القطة  –العصافیر  –النیل  –الحصان  –الناجح  -٢

   :لیة أجب عن كل سؤال مما یأتى بجملة فع

  ................................................................... لمذیاع ؟هل سمعت النشید من ا -١

  ...................................................................من فتح مصر من قواد العرب ؟  -٢

         ...........................................................................ماذا شربت فى الصباح ؟ -٣

  ........................................................................كیف ذهبت إلى المدرسة ؟  -٤

  .......................................................................أین یبنى الطائر العش ؟ -٥

  .......................................................................ى یعتدل الجو ؟مت -٦



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٧٣ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

   :اجعل كل اسم مما یأتى فى جملة فعلیة ، وبین ركنیها األساسیین 

  ) البیض –الدیك  –الدجاجة  –البط  –الطفل (

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  

   :اقرأ الجمل اآلتیة ، وبین االسمیة منها والفعلیة 

  . لشمس صباًحا تشرق ا -٢.                           الشمس مشرقة  -١

  . یغطى السحاب الشمس  -٤.                    الجو معتدل فى الربیع  -٣

  . الریاح عاصفة  -٦.                    یكثر المطر فى الشتاء  -٥

   :بین الركنین األساسیین فى كل جملة مما یأتى 

  . بح التاجر األمین را -٢.                     یربح التاجر األمین  -١

  . یقف العصفور فوق الغصن  -٤.                      البلبل طائر مغرد  -٣

  . تطیر الطائرة فوق السحاب  -٦النار مشتعلة                              -٥

ا أو فعًال ، وضعه مكان النقط ، ثم اكر نوع الجملة      :اختر مما بین القوسین اسمً

  )یستعد –مخلص  –یجتهد .                           (لرحلة التالمیذ ل.............  -١

  ) ترید –قدیمة  –سعیدة ..............                         (الحضارة المصریة  -٢

  ) یظهر –الصدیق  –الناس .                                 (مرآة صدیقه ...........  -٣

  

  



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٧٤ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

   :ناسبة من الكلمات السابقة ، ثم بین نوع الجملة ضع مكان النقط فیما یأتى كلمة م

  )یطوف –الحاج  –نشترى  –الصاروخ (

  . الحاج حول الكعبة ...............  -١١

  . یسعى بین الصفا والمروة ...............  -٢

  . منطلق فى الجو ........  -٣

  . الفاكهة من الفاكهى ..........  -٤

   :ثم بین نوع الملة   ضع مكان النقط كلمة مناسبة

  الحاج من ماء زمزم  ................  -١

  . واقف فى المحطة ................  -٢

  . هابطة فى المطار ................  -٣

  . اإلمام أمام المصلین ................  -٤

   :حول كل جملة اسمیة إلى جملة فعلیة 

  ......................................................................... .أشعة الشمس تدفئ الجو  -١

  ................................................................................ .الجار یساعد جاره  -٢

  ............................................................... .التلیفزیون ینقل الصوت والصورة  -٣

  ........................................................................... .النبات ینمو فى الشمس  -٤

  

  



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٧٥ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  :حول كل جملة فعلیة إلى جملة اسمیة 

  .......................................................................یصیر الماء ثلًجا بالبرودة  -١

  ..................................................................الحدید بالحرارة  یتمدد -٢

  ...............................................................یتصاعد البخار فى الجو  -٣

   :رتب كلمات كل سطر ، وكن جملة اسمیة مرة ، وجملة فعلیة مرة أخرى 

  ................................................................. على  –القطط  –صغارها  –تحنو  -١

  ...................................................................... األب  –على  –أوالده  –ینفق  -٢

  ............................................................ القناة  –ترفع  –إلى  –الماء  –الساقیة  -٣

   :أجب عن كل سؤال مما یأتى مرة بجملة اسمیة ، ومرة بجملة فعلیة 

  .............................................................................. هل یحب األب أبناءه ؟ -١

  ................................................................. من حملتك فى بطنها تسعة أشهر ؟ -٢

                    ..................................................................................ماذا یأكل األرنب ؟  -٣

  .................................................................. متى تذهب األسرة إلى المصیف ؟ -٤

  ........................................................................... أین یذهب التلمیذ لیتعلم ؟ -٥

   :أدخل كل اسم مما یأتى فى جملة اسمیة مرة ، وجملة فعلیة مرة أخرى

  ) األم –األب  –المعلمة  –الشرطى (

.............................................................................................................  

.............................................................................................................  



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٧٦ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   -:ضع ظرف الزمان المناسب 

  ...............یذ الى المدرسةیذھب التلم

  ................... .تسقط االمطار 

  .....................           نشاھد القمر 

  .فى المصیف ......... قضیت 

  .الشارع ............. ال تمش  

  

  

  المكان وظرف الزمان ظرف

  

 المكان ظرف

  

 الزمان ظرف

 زمان يبین اسم
 الفعل حدوث

 مكان يبین اسم
 الفعل حدوث

  .   ظھرا المدرسة من رجعت

 مساء دروسى ذاكرت

  .     التالمیذ أمام المعلم وقف

  االمام خلف المصلون وقف

  الفتحة نصبه وعالمة منصوب منهما كل المكان ظرف و الزمان ظرف

 عمل للتدرب على  المهارة ةورق

٢٢ 



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٧٧ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

   -:ضع ظرف المكان المناسب 

  .      الشجرة ............ یسكن العصفور 

  .الماء ..... ........یغوص التمساح

  .............وقفت 

  -:عین الظرف وبین نوعھ فیما یلى 

  . أجنبيجلست أمام التلیفزیون ساعة أشاھد مباراة بین فریقنا وفریق  -

  . األعداءلیال ووضع عبوات ناسفة حول معسكر  الجنديتسلل  -

  . شجاراألیعتدل الجو ربیعا وتتطیر الفراشات بین االزھار و تنتشر الظالل تحت  -

  .دقیقة  اإلسماعیلیةحلقت الطائرات فوق مدینة  -

  

  -: یلى فیما نوعھ وبین الظرف عین -

  .                األشجار بین الطیور تطیر

  . مساء عملھ من الصانع یعود

  .                  صباحا العصافیر تغرد

  . األشجار فوق القرود تقفز
  

  

  

  

  



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٧٨ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

 ونجري نلعب

 .الفراشات وراء نجري .الحدیقة في نحن .وأختي وأمي أبي .أسرتي مع أخرج

  .النظافة على ونحافظ .الغداء نتناول  .الحدیقة في ونمرح نجري .الزھور ونحب
 

  

  

  

  

  

  

  

  عن األسئلة اآلتیة أجبستماع إلیه اال وأبعد قراءة النص 

  .........................................................................مما تتكون أسرتك ؟

  .........................................................................ماذا نفعل فى الحدیقة ؟

  ) النظافة – جأخر  – نجري(هات عكس المفردات اآلتیة 

.................................................................................................................  

  : یةاآلتأكمل شبكة المفردات 

  

  

  

  

  

  

 ستماعمھارات القراءة واال

 المستوى مبتدئ

 الحدیقة

١ 



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٧٩ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

 الجیران أحب

 ونحتفل ,الجمیلة الھدایا نقدم.المناسبات في بعًضا بعضنا نزور.الجیران أحب أنا
  .الجدید بالمولود

 وأمي أبي أحب

 القلب طیب ∴ أبي              عطوف ألن ∴ أبي أحب

 أمي یا عشت ∴ نومي      أغني وفي ∴ صحوي وفي

  وقتي دائما ∴ معلمتي             فیحلو ∴ لي وتحكي

  

  

  

  

  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

  ..........................................................؟ سباتنقدم للجیران فى المناماذا 

  .....................................................؟بعًضا بعضنا نزورماذا نستفید من عبارة 

  المناسبات مفرد - الجیران مفرد:  من عندك هات ما یلى فى جملة

..................................................................................................................  

  

  

  

  

  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

  ................................................................................لماذا أحب أبى ؟

  ................................................................................متى أغنى ؟ ولماذا ؟

  .............................ة   مفرد أوقاتمعلم جمع  أحبمضاد : جمل  فيهات 

٢ 

٣ 



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٨٠ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  أرنوب حكایة

 حتي یأكل الجزر، فیجلس الریاضة، یمارس وال ا كثیرً  وینام ا كثیرً  یأكل أن ،یحب كسوالً  كان أرنوب
 وأخذ ، مسرًعا إلیھ فذھب بلبول صدیقھ سمعھ حتي یصیح األرنوب أخذ.ھب فمسك تعلوب علیھ ھجم

وعندما  بھ، لیلحق بسرعة وجرى تعلوب فطمع. میلج وطعمھ شھي لحمھ بأن یقنع تعلوب بلبول
 أنھ وعلم الناحیة األخرى من ھرب فقد أرنوب أما .تعلوب بھ یلحق لم الغابة في مسرًعا بلبول انطلق

  تعلوب ید في عوق ما ریاضیا كان لو

  حول المائدة

 یغسل عمر .الطعام إلى ھیا :األب      .شھیة الطعام رائحة .المائدة فوق الطعام .المائدة تعد أمي

 أكلنا . هللا  بسم :األب    .الطعام إلى ھیا .أبنائي یا أحسنتم :األم .یدیھا تغسل أمل ..األكل قبل یدیھ

   .لذیذ الطعام أمي، یا شكًرا :األبناء. والحمد وشبعنا

  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

  ...................................................ماذا تعرف عن أرنوب؟ 

  ...................................................ماذا تعلم أرنوب من الدرس ؟

  .اذكر الشخصیات واألحداث التي استمعت إلیها 

................................................... ...................................................  

  

  

  

  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأءة النص بعد قرا

  .......................... ماذا فعل عمر قبل األكل ؟ .........................ماذا تعد أمي ؟ 
  ........................ماذا نقول قبل األكل ؟ .....................ماذا فعلت أمل ؟   
  .................... ......ماذا نقول بعد األكل ؟   

  : ما یلىھات 
  : ............................  َشِھیَّة               : ......................َھیَّا : مرادف   
  ........... .: ...............الطعام             : .........................جمع المائدة   
  .....: ...............أحسنتم : مضاد   

٤ 

٥ 



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٨١ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

 یومالخبز للناس، وذات  یبیعخباز  القریةكان في "  
لكل أسرة جزًءا من  یعطيفقرر أن  الدقیق نقص

عجوز  لرجلا رفض إعطاء الخبز ولكنھ.  نصیبھا
في المساء رجع العمال ، .الناس  یفیدال  كبیر ألنھ،

؟  یفعلاحتار الخباز ماذا . للخبز  حطبًا یجدواولم 
  ".بالحطب فاعتذر الخباز للعجوز  ملئ عجوز، وأخذه إلى وادِ ال لھ ظھرفجأة 

  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

  : یليلما  بینالقوسیناختر الصواب مما  -أ
  ) الدقیق –الخبز  –الحطب ( .......................كان الخباز یبیع -١

  ............................................ال رفض الخباز إعطاء العجوز خبًزا ألنھ  -٢
  )الناس  یفید –الخبز  یأكل –نقودًا  یدفع(                                  

  ..................................................؟ للعجوز الخبز إعطاء الخباز رفض لماذا -ب 

  -: اآلتیة أكمل عناصر القصة  –ج 

  
  

  

  
  
  

 المستوى متوسط
 مھارات القراءة واالستماع

 أحداث القصة

 : .......................................األحداث 

: المكان 
....................................... 

 : ..............................الزمان  

 : .......................................األشخاص 

١ 



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٨٢ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

تعال یا صدیقي نتعلم أشیاء مفیدة ، ماذا یجب "
أن تفعل عند العطس ؟ ضع یدك  على فمك عند 

. العطس ، فالعطس كمیة كبیرة من الجراثیم 
ً بعد  وإذا لم یكن بیدك مندیل ، فاغسل یدك جیدا

العطس ، حتى ال تنقل الجراثیم ، فالجراثیم عدو 
ً خطیرة  ، ولیست صدیقة ، فھي تسبب أمراضا

   . "ضر بصحة اإلنسان ، فحافظ على صحتك وصحة اآلخرین ت
  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

  . على فمك عند العطس  .................................یجب أن تضع  – ١
  . لإلنسان تسبب لھ أمراض خطیرة   .................................الجراثیم    - ٢
  

  : یليلما  بینالقوسیناختر الصواب مما  - ب
  ) صدیق   -رافض   –كاره (  ................................) عدو ( مضاد   - ١
  ) مسرعة  –نافعة  –مھذبة (  ................................)  مفیدة ( معنى   - ٢

  
  لماذا یجب أن نغسل أیدینا بعد العطس ؟   –ج 

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................  

  

  

 ٢ المستوى متوسط



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٨٣ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

القمر بعید ، بعض الناس ذھبوا إلى القمر ، لكي "  
تصل إلى القمر تحتاج إلى مكوك فضاء في رحلة 

تستغرق أربعة أیام ، ویجلس رواد الفضاء في 
الصاروخ ، على سطح القمر تحتاج إلى زي الفضاء 
لتستطیع أن تتنفس ، القمر لیس فیھ أشجار وال ماء 

ء ، زال نستطیع العیش علیھ ، ووزنك فوق وال ھوا
القمر خفیف ألن الجاذبیة ضعیفة ویمكن رؤیة 

   . "األرض القمر وال نجد حولھ إال النجوم  
  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

  یليلما  بینالقوسینمما  الكلمة الصحیحةاختر  – أ
  ) أربعة  – ثالثة –خمسة ( أیام   ...............الرحلة إلى القمر تستغرق  -١

  )سیارة  –مكوك  –قطار ( فضاء  .............للسفر إلى القمر نحتاج إلى  -٢
  : أكمل العبارات اآلتیة  –ب 

  ............................................) :   رؤیة ( معنى   - ١
  ............................................) بعید ( مضاد   - ٢

  : أجب عن السؤال التالي  –ج 

. أذكر معلومة واحدة عن القمر من الفقرة السابقة 
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................  

  

 ٣ المستوى متوسط



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٨٤ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

 یستطیع ال ، اآلخرین إلى بحاجة دائماً  اإلنسان" 

 نشر مكان كل في علیه ویجب ،  بمفرده الحیاة

 فالهدف ، والخالفات العنف ونبذ ، والسالم المحبة

 هذا نعمر أن هو نحیاها التي الحیاة من الحقیقي

  ."وسالمٍ  بأمان سویاً  ونعیش ، الكون

  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

   الخاطئة العبارة أمام) × (   وعالمة الصحیحة العبارة أمام)  √( عالمة ضع -أ

  )   (  دائماً  بمفرده یعیش أن یمكن اإلنسان

  )        (مكان كل في والسالم المحبة ننشر أن علینا

  :  بالمطلوب عبارة كل أكمل – ب

  )  ................... مكان(   كلمة جمع  )  ..................... السالم(   مضاد

  :   التالي السؤال عن أجب – ج

   ؟ ناآلخری إلى اإلنسان یحتاج لماذا  •

...........................................................................................

...........................................................................................  

  

 ٤ المستوى متوسط



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٨٥ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

في بالٍد بعیدة ٍ في أقصى الشماِل  ، یعیش " 
ً فقد یطول اللیل لعشرین الناس ھناك حیاةً عجی بة

  ، ً ً ، ویكون النھار أربع ساعات تقریبا ساعة
ویتبدل الحال في فصل . وذلك في فصل الشتاء

 َّ موا اس قد تعودوا على ذلك ، وقسَّ الصیف لكن الن
 ظروفھمافلم یتكاسلوا ، بحجة . وقت عملھم 

موا ، حتى تقدَّ  واجتھدوا ، بل عملوا  لقاسیةا
  " . ناجحینوصاروا 

  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

  :المناسب  مكانھافي  اآلتیةضع كل كلمة من الكلمات –أ 

  )الشمال – اللیل – الصیف( 
  ...............................................................في أقصى تقع ھذه البالد العجیبة - ١

  ........................................................الد في فصلالب ھذهفي  یطواللنھار -٢
أمام العبارة )  ×(   وعالمة الصحیحةالعبارة  أمام) √ (ضع عالمة  - ب

  الخاطئة 
  )     (حبیبة) :  عجیبة( معنى كلمة  -١

  )      (بالد ) : بلد ( جمع كلمة  -٢
  ..لناس في ھذه البالد ؟ما سبب نجاح ا: أجب على السؤال التالي  - ج

................................................................................................................................................
.................................................................................................  

  

 ٥ المستوى متوسط



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٨٦ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

  

 من إناء في الطعام جده یعطى والده سمیر رأى 
 من أطباق في یأكلون فھم،سمیر تعجب.الخشب
 جدك ألن:لھ فقال.السبب عن والده فسأل الزجاج

 ھذا أرید جدي مات إذا:سمیر قال.األطباق یكسر
 كما انھ األب عرف.تكبر حین فیھ ألطعمك،الطبق
 افخر في الجد یطعم یومھا من و. تدان تدین

   .رضاه لینال، األطباق

  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

  : یلي كما القوسین بین مما الصحیحة الكلمة اختر-أ

  )الفجار -الزجاج -الخشب:( من أطباق في تأكل األسرة كانت-١

  )والده یطعم -للفقیر یعطیھ -فیھ یأكل: (لـــ الطبق یرید سمیر كان -٢

  التالیة العبارات أكمل-ب

  ) :...........................أطباق( مفرد -١

  :........... تكبر مضاد -٢

  ؟ القصة ھذه من تعلمنا ماذا:   التالي السؤال عن أجب -ج
.....................................................................................................................
....................................................................................................................  

..................................................................................................................  

  

 قدم المستوى مت

 ١ مھارات القراءة واالستماع



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٨٧ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

 كوب ،أخذت كثیًرا اللبن سارة تحب  
 الكھرباء ألن فسد، قد فوجدتھ اللبن،لتشربھ،

 المعلمة فقالت ، ذلك عن معلمتھا فسألت تعطلت
 كائنات على تحتوي اللبن مثل السوائل بعض: 

 عند السوائل بتسخین الجراثیم ھذه قتل ،وبإمكاننا تفسدھا التي وھي جدًا دقیقة
 تجعل العملیة ،وھذه البسترة بعملیة یعرف ما ،وھذا معینة حرارة درجة
ًا الطعام  تقتل فالبسترة ، أطول لفترة سلیًما یستمر المبستر واللبن ، آمن

  .األمراض لبعض المسببة الضارة الجراثیم

  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

   -:اآلتیة األسئلة عن أجب

  :  اآلتیة الجمل أكمل  - أ  

  .السوائل.......... بـ الجراثیم قتل یمكن - ٢.  كثیًرا.........سارة تحب -١

  -:یلي لما القوسین بین مما الصواب اختر -ب

  ) السؤال – السائل – السائلة): (السوائل( كلمة مفرد -١

  ) تمھلھا – تضیعھا – تصلحھا): (تفسدھا( كلمة مضاد -٢

  

  الطعام؟ على الحفاظ في البسترة عملیة نجحت كیف -:التالي السؤال عن أجب -ج

..............................................................................................
.............................................................................................  

 ٢ قدم المستوى مت



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٨٨ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

 مرة نفسھا حول تدور كرویة األرض أن إبراھیم قرأ
 تدور كیف:  معلمھ فسأل ساعة وعشرین أربع كل

 حبال المعلم فأحضر ؟ فوقھا من نسقط وال،  األرض
 من وطلب، بالدلو الحبل طرف وربط،  ماء بھ ودلوا

 وأن،  الحبل من الثاني الطرف یمسك أن إبراھیم
 یتوقف أن منھ وطلب، إبراھیم ففعل، بقوة بھ یدور

 حركة كذلك: المعلم فقال، الدوران أثناء الدلو من ینسكب لم الماء أن إبراھیم فالحظ،
 بعیدا الطیران من اإلنسان تحفظ التي ھي األرضیة الجاذبیة مع ثابتة بسرعة األرض

  . األرض عن

  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

  : اآلتیة األسئلة عن أجب

  :  اآلتیة الجمل أكمل -أ   

  ساعة وعشرین أربع كل.............. نفسھا حول تدور كرویة األرض -١    

  ....................... من اإلنسان تحفظ التي ھي األرضیة الجاذبیة -٢    

  : یلي لما القوسین بین مما الصواب اختر -ب

  ) موازیا -قربیًا -جانبا)................  ( بعیدا( كلمة مضاد -١   

  )تقع -تجمع-تلف............ (تدور كلمة معنى -٢   

  . السابقة للفقرة مناسبا عنوانا ضع:  التالي السؤال عن أجب -ج

........................................................................................................
........................................................................................................  

  

 ٣ قدم المستوى مت



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٨٩ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

 ذكاؤھا المرأة أن قدیما المعلمین أحد اعتقد
 حجم من أصغر المرأة مخ حجم وأن، محدود

 استیعاب یمكنھا ال فھي وبالتالي،  الرجل مخ
 تدون أن یمكن وأنھا، الصعبة المسائل

 فھمھا تستطیع ال لكنھا، العلمیة الملحوظات
 إحدى من الفیزیاء في شھادة على وحصلت فصلھ فتیات إحدى فجاءت،

  . الرجل مثل العلم في تتفوق أن المرأة بوسع أن وأثبتت،  الجامعات

  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

  :      اآلتیة األسئلة عن أجب

  : اآلتیة الجمل أكمل - أ   

  ..................  ذكاؤھا المرأة أن قدیما المعلمین احد اعتقد -١   

  .الرجل مثل العلم في...................... أن تستطیع المرأة -٢  

  : یلي لما القوسین بین مما الصواب اختر -ب

  )لعب– غباء -سخریة): (ذكاء( كلمة مضاد -١   

  ). المجمع– الجامعة – الجامع) : ( الجامعات( كلمة مفرد -٢   

  :    التالي السؤال عن أجب -ج

  ..................... للفقرة مناسبا عنوانا ضع 

  
  

 ٤ قدم المستوى مت



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٩٠ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

 عش نبات بجوار یوم ذات الدجاجة مرت
 إلى تنظر لماذا: لھ قالت رأتھ وحین،  الغراب

 فارق وبینك ؟بیني الصغیر النبات أیھا ھكذا
:  لھا فقال.معا نجتمع أن یمكن وال،  كبیر

  .واحد مصیرنا ألن ؛ جدا قریبا سنجتمع

 یأكلوك أن یحبون الناس أن لوال،  بمنقاري أمزقك أن أستطیع: الدجاجة قالت
 مع مطھوة الدجاجة اجتمعت أیام وبعد،  بعیدا رحلت ثم. بك یھتمون ولذا، 

  .الطعام مائدة على متجاورین طبقین في النبات ھذا

  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

  :  اآلتیة األسئلة عن أجب

  : اآلتیة الجمل أكمل -أ

  ............ بجوار یوم ذات الدجاجة مرت -١

  طعام مائدة على متجاورین طبقین في الفطر مع...........الدجاجة اجتمعت -٢

  : یلي لما القوسین بین مما الصواب اختر -ب

  ) الطویل – الكبیر – العظیم..............(  الصغیر كلمة مضاد -١

  )  متقاربین – متساویین – متشابھین..........( متجاورین كلمة معنى -٢

  :    التالي السؤال عن أجب -ج

 ........................................................... للفقرة آخر عنوانا ضع    

  

 ٥ قدم المستوى مت



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٩١ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

  . بینھم لیعیش ، الحیوانات حدیقة یوًما الھدھد ھبط

 ،ونحن الطیور من الھدھد:،وقالت الحیوانات انزعجت
 في ینقر البقرة قالت!  بیننا یكون أن نحب ال حیوانات
  .الدود ویأكل األرض،

  . األخبار ینقل ،فھو علینا خطر إنھ األرنب قال

 الھدھد سمع األشجار ظل تحت الحیوانات نامت وعندما
  . األسد زائیر صوت

  .خطر في الحیوانات مملكة..  خطر في الحیوانات مملكة:  الھدھد فصاح

  . أمان في ،وأصبحت الحیوانات فاختبأت

  . مملكتھا في عًشا لھ وبنت الھدھد الحیوانات شكرت

  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

  . یلي فیما الصواب تحت خًطا ضع للفقرة قراءتك ضوء في- أ

  )الدود یأكل -غریب شكلھ -األخبار ینقل( ألنھ خطر الھدھد أن األرنب رأى -١

  ) نباح – زئیر – تغرید(    صوت الھدھد سمع -٢

   للقصة التالیة الخریطة أكمل  

  

  

  

  

  

  

 أحداث القصة

 : .......................................األحداث 

: المكان 
....................................... 

 ..............................: الزمان  

 : .......................................األشخاص 

 ٦ قدم المستوى مت



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٩٢ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

    

  

 أوالد مشكلة لمعالجة خطة وضع الدولة قررت
ًا لھم تقیم أن في ففكرت ، الشوارع  لإلقامة بیوت
 متنقلة وعیادات للتعلیم فصوًال  وفرت ،كما لرعایتھم
 باإلضافة ھذا ساخنة، صحیة وجبات لتقدیم ومطابخ

 وترفیھیة اجتماعیة أنشطة في مشاركتھم إلى
 األھلیة الجمعیات بھ فتقوم األكبر الدور أما. وریاضیة

   المخلصون األعمال ورجال

  عن األسئلة اآلتیة أجباالستماع إلیه  وأبعد قراءة النص 

  : یلي مما الصواب تحت خًطا ضع للفقرة قراءتك ضوء في - أ

  الشوارع)  تلوث – ازدحام – أوالد( مشكلة لمعالجة خطة  الدولة وضعت-١

  ...............  الشوارع لألوالد الدولة وفرت -٢

ًا(                                              ) مواصالت وسائل-أھلیة جمعیات – لإلقامة بیوت

  التالي الجدول أكمل -ب

  تقدمھا أن یمكن أخرى خدمات    الشوارع لألوالد الدولة قدمتھا خدمات

  

    

    

    

   للفقرة مناسبا عنوانا ضع:  التالي السؤال عن أجب -ج

.........................................................................................  

 ٧ قدم المستوى مت



 سلسلة تعلم معنا –اللغة العربیة األساسیة في لمھارات ا تنمیة دلیل             - ٩٣ -

 صدقة جاریة –ھدیة مجانیة    ٠١٠٦٤٥٤٩٤٦٤/بیومي سمیر  ت / إعداد                      

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

  

  المراجع

  )العربیة المتحدة  اإلمارات(  لدولة  اللغة العربیة منھج

  ) جمھوریة مصر العربیة(  لدولة  اللغة العربیة منھج
 


